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IX

SŁOWO WSTĘPNE

W Leksykonie w syntetyczny sposób omówiono 100 haseł dotyczących prawa 
spółek . Są wśród nich nie tylko pojęcia podstawowe z punktu widzenia nauki 
prawa handlowego i terminologii Kodeksu spółek handlowych, lecz także te 
spoza języka prawnego, ukorzenione w praktyce obrotu gospodarczego . W kon-
sekwencji pośród setki haseł dotyczących prawa spółek odnaleźć można zarów-
no te najbardziej podstawowe, często stanowiące kanwę pytań egzaminacyj-
nych, jak i pojęcia rzadziej spotykane w tekstach przepisów prawnych, których 
zrozumienie jest niezbędne do poznania zasad funkcjonowania przedsiębiorców 
korporacyjnych . W treści poszczególnych haseł Autorzy starali się wyekspo-
nować ich związek z pozostałymi pojęciami przedstawionymi w Leksykonie .  
Dzięki temu Czytelnik może zgłębiać wiedzę zawartą w opracowaniu, korzysta-
jąc z odesłań do kolejnych relewantnych części Leksykonu .

Dobór haseł oraz sposób ich opracowania sprawia, że niniejsza publika-
cja może być wszechstronnym źródłem wiedzy . Przydatna będzie studentom  
zarówno kierunków prawniczych, ale i zarządzania czy ekonomii, w toku któ-
rych poruszane są zagadnienia odnoszące się do spółek handlowych . Sięgnąć po 
nią mogą także uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci przygotowu-
jący się do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz aplikanci przygotowujący 
się do wykonywania zawodów prawniczych . Wreszcie Leksykon może stanowić 
wsparcie dla Czytelników chcących lepiej poznać prawne zasady funkcjonowa-
nia spółek handlowych i poszukujących zwięzłego oraz kompetentnego wytłu-
maczenia pojęć nierozerwalnie związanych z tą problematyką .

Autorami Leksykonu są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych szkół wyższych . Większość z nich 
zdobyła praktyczne doświadczenie m .in . wykonując zawody prawnicze adwo-
kata czy radcy prawnego . Podziału haseł Leksykonu między poszczególnych 
Autorów starano się dokonać z uwzględnieniem ich zainteresowań naukowych 
i posiadanych doświadczeń praktycznych w taki sposób, aby treść każdego ha-
sła została opracowana przez osobę mogącą w jak najlepszy sposób oddać jego 
istotę .

dr hab . Bartłomiej Gliniecki
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